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Abstrak 

Fisika merupakan mata pelajaran yang kaya akan multi representasi. Seringkali kasus dan masalah Fisika 

disajikan dalam bentuk gambar, grafik, tabel, diagram, ataupun verbal. Sehingga, penting sekali siswa untuk 

menguasai bagaimana menerjemahkan berbagai representasi guna menyelesaikan permasalahan Fisika. 

Namun, hal ini kontras dengan fakta bahwa keterampilan siswa SMA dalam menyelesaikan berbagai 

permasalahan Fisika dengan pendekatan multi representasi masih sangat rendah. Hal ini yang mendasari 

penggunaan analisis pelacakan video menggunakan perangkat lunak Tracker 4.9 untuk membantu mengasah 

keterampilan multi representasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar Fisika. Dalam studi ini, video yang 

dianalisis merupakan rekaman dari gerak sebuah roller coaster. Wahana permainan roller coaster 

sesungguhnya merupakan laboratorium fisika raksasa. Selain sebagai wahana permainan yang 

menegangkan, roller coaster juga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi siswa. Lintasan roller 

coaster yang berkelok, menukik, dan juga melingkar menghasilkan gaya-gaya yang berbeda. Dalam 

penelitian ini, aspek fisis dari gerak roller coaster pada lintasan vertikal dianalisis berdasarkan hukum fisika 

yang kemudian digunakan sebagai studi pendahuluan, media obeservasi, dan aplikasi dari keterampilan 

multi modus representasi. Analisis gerak roller coaster dilakukan dengan teknik pelacakan video pada data 

berupa video rekaman roller coaster yang kemudian dianalisis dengan perangkat lunak Tracker 4.9. Dari 

hasil pengolahan video menggunakan perangkat lunak tersebut, diperoleh data berupa posisi terhadap waktu 

yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh besaran kecepatan dan percepatan. Data tersebut dapat 

direpresentasikan menjadi bentuk grafik dan persamaan matematis. Metode pelacakan video untuk analisis 

gerak benda ini dapat digunakan sebagai alat bantu baik bagi guru maupun siswa dalam memahami 

berbagai peristiwa Fisika yang berkaitan dengan konsep kinematika, analisis nya yang berupa multimodus  

representasi kemudian bisa dipakai untuk menarik kesimpulan mengenai jenis gerak benda tersebut. 

Kata-kata kunci: Video analisis, roller coaster, multi modus representasi, kinematika 
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 PENDAHULUAN  

Penulis melakukan studi kasus pada 85 sampel siswa kelas X semester 1 di 3 Sekolah Menengah Atas 

yang berbeda di kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Keseluruhan siswa telah menerima materi mengenai 

kinematika. Studi kasus dilakukan dengan memberikan tes multi representasi pada cakupan materi 

kinematika yang disajikan dengan jenis tes objektif pilihan ganda. Tes yang diberikan disadur dari TUG-K 

(Test of Graph in Kinematics) [1] dan FCI (Force Concept Inventory) [2]. Hasil studi kasus yang diperoleh 

tergolong masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan keterampilan siswa SMA memecahkan permasalahan 

fisika dengan pendekatan multi representasi masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah bahwa 

pengajaran Fisika di sekolah kurang melibatkan keterampilan multi modus representasi.  

Fisika merupakan salah satu cabang sains notabene yang mudah sekali kita jumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. Kejadian sehari-hari tersebut dibentuk oleh interaksi dari berbagai besaran fisis dan dalam 

membentuk gejala-gejala dalam kehidupan, besaran fisis saling berhubungan dan saling berinteraksi. Dalam 

kajian Fisika, interaksi antar besaran fisis umumnya dinyatakan dengan formulasi matematis lalu 

direpresentasikan secara visual dalam bentuk grafik atau dapat pula digambarkan dalam bentuk diagram [3]. 

Seiring berjalannya teknologi representasi dari interaksi-interaksi berbagai besaran fisis dalam suatu 

fenomena atau kejadian dapat disajikan dalam format dinamis dalam bentuk animasi dan simulasi [6]. Maka 

dari itu, untuk menghadirkan format dinamis dalam bentuk animasi ataupun simulasi tersebut di dalam kelas 

guna membantu siswa dalam mengasah keterampilan multi modus representasi ketika memecahkan berbagai 

masalah Fisika. Untuk mendukung ide tersebut, Open Source Physics (OSP) yang merupakan alat pemodelan 

komputasi dapat digunakan sebagai aplikasi yang cocok untuk diterapkan pada siswa SMA untuk 

meningkatkan daya eksplorasi siswa sebagaimana interaksi siswa pada tingkatan aplikasi dalam learning 

cycle [7]. 

Perangkat lunak Tracker merupakan salah satu perangkat analisis video dan pemodelan yang dibangun 

oleh OSP Java framework, program ini dirancang sebagai pendukung untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

dalam pendidikan Fisika [8]. Dengan menggunakan Tracker , siswa dimungkinkan untuk dibawa langsung 

dalam model dunia nyata berdasarkan hukum Newton [9]. Berbagai studi sebelumnya melaporkan, 

penggunaan Tracker dalam pembelajaran guna memecahkan berbagai permasalahan Fisika yang familiar 

dalam kehidupan sehari-hari diantaranya gerak pendulum [9], parabola [10], dan gerak jatuh bebas [11]. 

Namun demikian, belum ada studi yang melaporkan penggunaan Tracker untuk menganalisis gerak roller 

coaster. 

Kita tentu sudah tidak aneh lagi dengan percobaaan Fisika terkait pendulum, gerak parabola ataupun gerak 

jatuh bebas, karena percobaan tersebut bisa langsung dihadirkan didalam kelas. Tapi bagaimana dengan roller 

coaster? Taman hiburan (amusement park) adalah tempat yang ideal untuk melakukan berbagai eksperimen 

fisika yang tidak bisa dilakukan di dalam kelas [12] karena sejatinya taman hiburan merupakan laboratorium 

fisika raksasa.  Berbagai permainan ditawarkan di dalam taman hiburan, salah satunya adalah roller coaster. 

Roller coaster merupakan wahana permainan yang memacu adrenalin, sampai-sampai baik posisi di depan 

maupun belakang roller coaster sama-sama memberikan pengalaman yang sensasioal menegangkan bagi 

pengendaranya [13].  

Bagi siswa sekolah baik tingkat dasar, menengah pertama, sampai menengah atas, roller coaster bukan 

hal yang aneh lagi. Tapi apakah mereka menyadari bahwa dibalik permainan yang menegangkan ternyata 

wahana roller coaster sarat akan fenomena fisika di dalamnya? Sebagian gerak roller coaster berdasar pada 

inersia dasar, gravitasi, dan gaya sentripetal [14], sehingga konsep kinematika dan dinamika gaya yang 

berlaku di dalamnya dapat diamati dan dianalisis. Siswa yang belum ataupun sudah pernah mengendarai 

roller coaster belum tentu menyadari akan hal ini, maka diperlukan suatu alat yang dapat membantu 

menganalisis gerakannya. 

Menurut studi sebelumnya [10] dan [11], ketika guru memberikan pembelajaran mengenai gerak parabola/  

proyektil dengan bantuan Tracker, banyak didapatkan respon positif oleh siswa. Respon tersebut diantaranya  

bahwa pembelajaran menggunakan Tracker secara aktif oleh siswa sangat menyenangkan dan Tracker dapat 

mendorong pembelajaran inkuiri dan membantu siswa berpikir seperti layaknya saintis.  

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengasah keterampilan 

multi modus representasi menggunakan bantuan perangkat lunak Tracker dalam menganalisis gerak roller 

coaster. Hal ini dikarenakan Tracker mampu mengkonversi data pelacakan posisi menjadi grafik dan 

persamaan matematis. Penelitian ini merupakan studi pendahuluan yang diharapkan dapat membantu siswa 

dalam memecahkan berbagai persoalan Fisika terkait multi modus representasi.   
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 Modus Representasi dalam Pembelajaran Fisika 

Siswa dituntut untuk dapat menyajikan berbagai permasalahan Fisika dalam multi modus representasi 

namun siswa pun haruslah mahir dalam menerjemahkan antar modus representasi.  

 

Gambar 1. Berbagai ekspresi multi representasi dalam penyajian masalah fisika pada topik kinematika ([4] gambar di 

modifikasi). 

 

Banyak sekali siswa yang mengalami miskonsepsi dalam menerjemahkan antar modus representasi dalam 

permasalahan fisika. Hal ini dikarenakan siswa pada umumnya kurang memahami bagaimana mengasimilasi 

suatu kejadian yang tertuang dalam berbagai modus representasi yang terbilang sederhana, sehingga mereka 

harus beberapa kali mengulang untuk membaca kembali masalahnya [5]. Salah satu modus representasi yang 

banyak mengalami miskonsepsi adalah modus representasi grafik. Jika hal ini tidak dipahami betul oleh siswa 

maka sulit bagi mereka untuk bisa memecahkan berbagai persoalan Fisika [1]. 

 

MATERIAL DAN METODE  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data rekaman video yang diambil oleh penulis di pelataran 

taman tematik Trans Studio Bandung. Video ini diambil menggunakan kamera Nikon seri d5100 dengan 

lensa 18-55 mm ditambah lensa wide (lebar) ProTama HD widelens 52mm, dengan resolusi video high 

definition 1920×1080 pixel. Video ini terdiri dari 587 frame gambar. Video diambil secara real-time 

(langsung) dari area halaman Trans Studio Bandung menggunakan bantuan tripod. Hal ini dilakukan agar 

semua lintasan roller coaster dapat masuk frame kamera dan video stabil saat merekam gerak roller coaster 

sehingga gerakannya dapat diamati dengan jelas. 
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Gambar 2. Lintasan roller coaster Yamaha Racing Coaster yang dimiliki taman hiburan tematik Transtudio Bandung. 

 

Roller coaster Transtudio Bandung yang dinamakan Yamaha Racing Coaster membawa penumpangnya 

menuju ketinggian 50 meter dengan akselerasi hingga 120 km/jam dalam 3,5 detik menggunakan teknologi 

LIM (Linear Induction Motor), roller coaster ini mempunyai gerakan manuver mundur setelah mencapai 

lintasan vertikal hampir 90 derajat pada posisi tertingginya dengan kecepatan yang sama sampai berhenti di 

tempat semula [15]. 

Perangkat video analisis Tracker versi 4.61 digunakan untuk mengamati gerak roller coaster pada lintasan 

vertikal (lihat Gambar 1). Tracker diinstall pada perangkat kasar (hardware) laptop ASUS dengan sistem 

operasi Windows 7 Enterprise 64-bit (6.1, Build 7601) dan prosessor Intel® Core ™ i-5-4200U CPU @ 

1.60GHz (4 CPUs), ~2.3 GHz. 

Data hasil perekaman video pada dasarnya adalah kumpulan citra 2 dimensi (tidak memiliki informasi 

spasial dimensi ketiga). Dengan demikian, posisi kamera dalam pengambilan video sangatlah penting. 

Perubahan posisi objek yang ingin dianalisis haruslah berada pada bidang 2 dimensi yang sejajar dengan 

bidang kamera, sehingga pelacakan gerak benda menjadi lebih akurat. 

ANALISIS GERAK ROLLER COASTER PADA LINTASAN VERTIKAL 

Video roller coaster yang telah lebih dahulu dicocokkan frame rate nya yaitu 25fps, dimasukkan pada 

perangkat Tracker untuk kemudian terlebih dahulu ditetapkan sumbu koordinatnya (pada Gambar 2, sumbu 

koordinatnya berwarna ungu). Sumbu koordinatnya tidak mesti harus lurus, tetapi mengikuti lintasan roller 

coaster yang akan dianalisis. Pada studi kali ini lintasan vertikal roller coaster memang hampir vertikal 

namun ketika menurun sudut yang dibentuk semakin besar. 

Lintasan 

vertikal 
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Gambar 3. Tampilan video yang akan mengalami pelacakan telah dipasang sumbu koordinat beserta calibration tape. 

 

Setelah video diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan kalibrasi atau penskalaan dimensi spasial. 

Kalibrasi tersebut dilakukan dengan memasukkan calibration tape untuk menentukan tinggi atau panjang 

dari lintasan yang akan dilacak. Perlu diingat dalam memasukkan nilai pada calibration tape/ stick pada 

Tracker diusahakan seakurat mungkin supaya keluaran yang dihasilkan pun akurat. Pada studi kali ini data 

roller coaster didapat dari sumber [13], akan lebih baik bila dilakukan pengukuran sendiri. Merupakan 

tantangan tersendiri ketika melacak video dari objek pada wahana hiburan dibandingkan melacak video dari 

percobaan yang dilakukan di lab atau di kelas. Dalam membuat video percobaan Fisika yang dilakukan di 

laboratorium atau di kelas, akan lebih mudah mengatur dan mengondisikan variabel-variabel terikat maupun 

variabel-variabel bebas. Berbeda dengan video yang diambil secara real time di taman hiburan, variabel 

bebas dan terikatnya seringkali sulit untuk dikondisikan seperti keinginan kita. 

 

Gambar 4. Proses pelacakan video roller coaster pada Tracker 4.9 dengan cara manual. 

 

Pada studi kali ini pelacakan (tracking) video penulis lakukan dengan cara manual seperti pada Gambar 3. 

Sebenarnya, Tracker memiliki fitur pelacakan otomatis, namun pada kasus video roller coaster ini tidak bisa 

massa_A 
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 dilakukan, dikarenakan gambar objek tumpang tindih (overlapping) dengan gambar tiang-tiang penyangga 

roller coaster. Hal ini mengakibatkan Tracker akan kesulitan membaca gerak objek bila pelacakan dilakukan 

secara otomatis. 

Objek yang akan dilacak pada hasil perekaman video oleh Tracker dianggap sebagai objek titik. Maka dari 

itu, ketika melakukan pelacakan, kita harus konsisten pada satu titik yang dianggap sebagai titik massanya. 

Pada studi ini, penulis menentukan titik massa dari objeknya yaitu bagian ekor kereta roller coaster. Dari 

pelacakan ini, data yang diperoleh adalah posisi, baik terhadap sumbu tegak (sumbu-y) maupun sumbu 

mendatar (sumbu-x) terhadap waktu. 

 

Gambar 5. Data tool dari massa_A (objek kereta roller coaster) menunjukkan grafik posisi y terhadap waktu beserta 

persamaan garisnya. 

 

Hasil pelacakan video oleh Tracker dapat diterjemahkan representasinya menjadi bentuk grafik. Grafik 

yang dihasilkan dapat bermacam macam diantaranya grafik posisi, kecepatan, dan percepatan terhadap 

waktu. Gambar 4 merupakan salah satu grafik hasil pelacakan video yaitu posisi (y) terhadap waktu. Tracker 

pun mempunyai fitur yang dapat menerjemahkan grafik menjadi persamaan matematis melalui perangkat 

pencocokan kurva (curve fitting). 

Grafik dan persamaan matematis hasil analisis gerak roller coaster kemudian dapat digunakan untuk 

menentukan jenis gerak roller coaster tersebut. Fitur-fitur multi modus representasi yang disediakan oleh 

Tracker dapat digunakan di dalam pembelajaran Fisika oleh guru maupun siswa untuk memudahkan dalam 

mengasah keterampilan multi modus representasi siswa.  

KESIMPULAN 

Dari kegiatan penelitian ini telah ditunjukkan bahwa perangkat lunak analisis pelacakan video Tracker 

memiliki fitur-fitur yang memberikan kemudahan bagi siswa ataupun guru untuk memahami berbagai modus 

representasi. Fitur-fitur tersebut sesuai untuk mendukung dalam kegiatan belajar yang dirancang untuk 

mengasah keterampilan multi modus representasi dalam pemecahan masalah Fisika. Dalam studi 

pendahuluan ini, penggunaan perangkat lunak Tracker dalam pembelajaran Fisika dapat memberikan respon 

positif bagi siswa dan guru sebagai alternatif yang baik dalam membantu pemahaman mengenai pendekatan 

multi representasi. 
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